choroby paso¿ytnicze u dzieci

owsica

Paso¿yty bytuj¹ w jelicie œlepym.
?

Samica owsika ma d³ugoœæ 1cm i szerokoœæ 0,4mm,
samiec o d³ugoœci kilku mm jest trudno zauwa¿alny
go³ym okiem.
?

Samica owsika ¿yje oko³o 4 tygodni, potem wychodzi
przez odbyt pe³za po skórze sk³adaj¹c jaja ginie.
?

Larwy rozwijaj¹ siê w ci¹gu kilku godzin, dlatego
mo¿liwe jest samozara¿enie (autoinwazja) przez
po³kniêcie jaj znajduj¹cych siê w okolicy
oko³oodbytniczej.
?

Jaja przenoszone s¹ z odbytu do ust za pomoc¹
brudnych r¹k.

UWA

Zara¿enie szerzy siê czêsto w œrodowisku
rodzinnym oraz w placówkach dzieciêcych,
szczególnie u dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym.
Do zaka¿enia jajami owsika mog¹ przyczyniæ siê
zarówno zanieczyszczone palce, co spowodowane
jest brakiem nawyków higienicznych (ssanie
palców, obgryzanie paznokci, niemyte rêce
szczególnie po toalecie) jak i przedmioty, jak np.
bielizna, rêcznik, zanieczyszczone po¿ywienie.
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Inwazyjne jaja owsika zachowuj¹ ¿ywotnoœæ co
najmniej przez kilka tygodni, zw³aszcza
w pomieszczeniach klimatyzowanych, o sta³ej
temperaturze i odpowiedniej wilgotnoœci.
St¹d te¿ œrodowisko zewnêtrzne, np.
mieszkania, sypialnie internatów, klasy szkolne lub
pomieszczenia przedszkolne, mo¿e byæ
traktowane jako rezerwuar inwazji.
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JAK DOCHODZI DO ZAKA¯ENIA?
Owsik przenosi siê ³atwo drog¹
pokarmow¹ i inhalacyjn¹, korzystaj¹c
z zabrudzonych r¹k, œrodków
spo¿ywczych lub kurzu.
ODDZIA£ HIGIENY DZIECI I M£ODZIE¯Y
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

owsica
choroba spowodowana inwazj¹ owsików tzw. Enterobius vermicularis
Owsiki to robaki paso¿ytuj¹ce w jelicie grubym cz³owieka.
S¹ najbardziej rozpowszechnionymi paso¿ytami,
zw³aszcza u dzieci - nosicielami jest oko³o 1/5 dzieci.
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Nazwa owsików pochodzi od kszta³tu cia³a samicy
przypominaj¹cego ziarnko owsa.

przestrzeganie higieny osobistej
regularna zmiana bielizny, mycie r¹k
przestrzeganie czystoœci pomieszczeñ
osobne ³ó¿ko, oddzielne pomieszczenia sypialne

Owsicê rozpoznaje siê na podstawie stwierdzenia
obecnoœci samicy lub jaj paso¿yta.
W kale jaja owsika s¹ znajdowane przypadkowo
(u 15% nosicieli).
Metod¹ diagnostyczn¹ z wyboru
s¹ wymazy z okolicy odbytu;
wykonane trzykrotnie rano po obudzeniu siê
pozwalaj¹ wykryæ 90% inwazji.
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Domowe sposoby
picie soku z kiszonych ogórków, jedzenie
kiszonej kapusty, suszonych œliwek czy pestek
dyni zawsze mo¿na stosowaæ.
Jest to stara dobra metoda poprawiania
mikroflory w przewodzie pokarmowym
sprzyjaj¹ca usuwaniu paso¿ytów.
Nie zaszkodzi a mo¿e wspieraæ kuracjê.

?
os³abienie
?
brak apetytu
?
nudnoœci,

bóle w jamie brzusznej

?
anemia
?
podkr¹¿one
?
ci¹g³e

oczy

os³abienie

?
zaburzenia
?
zmiany

konieczne jest utrzymanie wrêcz przesadnej
higieny osobistej domowników
podmywanie siê po korzystaniu z ubikacji,
czêste mycie r¹k, zmiana bielizny osobistej,
gotowanie poœcieli i rêczników

snu

wypryskowe w okolicy odbytu

myjemy zabawki, dezynfekujemy przedmioty
osobistego u¿ytku
obcinamy krótko paznokcie, aby nie dopuœciæ do
wtórnego zaka¿enia
dok³adnie pierzemy poœciel i rêczniki
niszczy jaja owsika, co wraz z re¿imem higieny
osobistej przerywa ³añcuch zaka¿eñ
Podczas kuracji na noc nale¿y zak³adaæ dziecku
obcis³e majtki, które rano pierzemy i gotujemy.
Na noc zaleca siê wk³adaæ dziecku rêkawiczki
z jednym palcem, ¿eby ograniczyæ drapanie
w okolicach odbytu.
Nocne ubranie przed wrzuceniem do pralki nale¿y
zlaæ wrz¹tkiem, wypraæ w 90°C i dok³adnie
wyprasowaæ.

